
Poznawcza podróż do Francji 

 

W niedzielę 31 marca 2019 roku uczniowie LO 18 ruszyli na edukacyjno - sportową podróż do 

Francji. Pomysł tego przedsięwzięcia przedstawiły nauczycielki  „Osiemnastki”, p. Małgorzata Kujawska 

i p. Małgorzata Matuszak w realizując działania projektu "Moving2Health" w ramach programu 

Erasmus +. 

Wyruszyliśmy w drogę do Francji przez tereny Niemiec, czyli skorzystaliśmy z usług lotniczych w 

Berlinie. O 11.45 nasz żelazny ptak wzniósł się w niebo. Wylądował samolot o 13.45 na lotnisku w Paryżu. 

Tak mało czasu, a tyle przyjemności od widoku z eliminatora na piękne krajobrazy i dzielenie się wrażeniami 

ze swoimi przyjaciółmi, którzy mieli możliwość reprezentować Polskę we Francji.  

Na lotnisku trochę musieliśmy zaczekać na naszych przyjaciół z Włoch, żeby razem pojechać do 

Chateau-Thierry, gdzie spotkaliśmy się z uczestnikami projektu Erasmus ze strony Francji. To był bardzo miły 

moment – spotkanie starych i nowych kolegów i koleżanek. 

Ogarnięci przyjemnymi emocjami nie zapomnieliśmy o celu naszego przejazdu – integracja 

międzynarodowa, udoskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim i poznawanie zasad 

zdrowego trybu życia.  

Pierwszy dzień naszego programu zaczęliśmy od zwiedzania szkoły w jakiej uczą się nasi przyjaciele z Francji. 

Olbrzymia szkoła o czterech kondygnacjach nieco nas zdziwiła. Dlaczego? Szkoła posiada dużą jadalnię która 

jest bardzo dobrze wyposażona podczas, gdy biblioteka była zbyt skromna. Ale biblioteka to źródło wiedzy i 

właśnie to nas nieco zaskoczyło.  

Kreatywnymi prezentacjami rozpoczęliśmy nasz tydzień „Moving 2 Health”.  Każda prezentacja była ciekawa i 

interesująca na swój sposób, ale nasz w filmik "Było sobie ... życie" godnie wyróżnił się i spowodował ogrom 

owacji.  Po prezentacjach zaczęliśmy odwiedzać zabytki miasta Chateau-Thierry, które okazało się bardzo 

urokliwym miasteczkiem. 

 Następnego dnia czekało na nas miasto zakochanych – Paryż. Naprawdę trzeba wyznać, że Paryż jest 

godny podziwu! Jako reprezentanci projektu „Erasmus+” od razu pojechaliśmy do Science Museum gdzie 



podziwialiśmy wystawę ściśle związaną z naszym projektem „The body and sport”. Następnie zwiedzaliśmy 

najpiękniejsze miejsca w sercu Paryża: Wieżę Eiffla, Notre-Dame de Paris itd. Wieża Eiffela jest naprawdę 

nadzwyczajna i wygląda jak z obrazku. Olśniewający gmach Notre-Dame de Paris to coś niesamowitego, 

wygląda jak zamek z bajki. Pisząc ten artykuł oglądam w telewizji wiadomości, w których jest mowa o pożarze 

Katedry Notre Dame... O zgrozo .... Mieliśmy również przecudowny rejs statkiem po Sekwanie, która 

pozwoliła zobaczyć sporo pięknych krajobrazów. W środę mieliśmy dużo zajęć sportowych z elementami tańca 

i sztuki bojowej (Zumba, Bodycombat). To wywiera  niesamowite wrażenie, a ile kalorii spalonych! 

 Czwartek wyróżnił się wizytą w centrum odnowy biologicznej, gdzie poznaliśmy znaczenie komory 

krioterapii, mieliśmy masaż twarzy zimnym powietrzem oraz ciśnieniowy masaż ciała.  Były to niezwykłe 

doświadczenia i doznania relaksacyjne. Następnie odwiedziliśmy Akademię Wychowania Fizycznego w 

Reimes.  Ta wizyta pozwoliła rozszerzyć naszą wiedzę o sporcie jak o stylu życia, o sporcie jako o drodze 

zawodowej w naszej najbliższej przyszłości. Ten dzień zakończyliśmy na lodowisku, gdzie mogliśmy pracować 

nad naszą formą oczywiście w świetnej atmosferze w doborowym i międzynarodowym towarzystwie.  

 Piątek to dzień podsumowania wyników sportowych i okazało się, że Polacy, czyli My, byliśmy najlepsi 

we wszystkich rywalizacjach, co nie jest przypadkiem, ale rezultatem ciężkiej pracy. 

Ale jak wiadomo wszystko co dobre szybko się kończy. Nasza edukacyjno-sportowa podróż skończyła 

się przyjęciem pożegnalnym, gdzie mogliśmy skosztować przysmaków z regionów naszych krajów, 

poznaliśmy tradycyjne pieśni i tańce. Podsumowując, pomimo tego, jesteśmy trochę różni, jednoczy nas 

zamiłowanie do sportu i jesteśmy zafascynowani kulturą i językiem naszych partnerów. Co więcej, 

udowodniliśmy, że w Europie nie ma granic, że możemy jako jeden wielki naród współpracować i bliżej się 

poznawać. 

 

        Alina Volovodiuk, klasa 2CL 

 

 



















  
 

 


